
Uw  medicijnenoverzicht
vraag erom bij uw apotheek en houd het bij u!
Gebruikt u regelmatig medicijnen? 
Zorg voor een actueel overzicht.

Vraag uw apotheek om een  
actueel medicijnenoverzicht.

Houd het overzicht altijd bij u: 

het is belangrijk.

Verandert er iets? Twijfelt U?  
Overleg met uw arts of apotheek.

Geef aan wie uw dossier mag inzien. Wat kan ik nog meer doen?
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Uw medicijnenoverzicht:
houd het actueel, houd het bij u!

Gebruikt u regelmatig medicijnen?

Zorg voor een actueel overzicht.

Vraag uw apotheek om een actueel

medicijnenoverzicht.

Houd het overzicht altijd bij u: 

het is belangrijk.

Verandert er iets? Twijfelt U? 

Overleg met uw arts of apotheek.

Geef aan wie uw dossier mag inzien. Wat kan ik nog meer doen?

Weet welke medicijnen u gebruikt!
Belangrijk voor uzelf, belangrijk voor anderen. 

Belangrijk voor u als hulpmiddel om te zien of 
alles nog klopt.
Belangrijk voor uw artsen en hulpverleners om 
snel een goed overzicht te krijgen.

Medicijnenoverzicht  =  medicijnenpaspoort!

Uw apotheek (of huisarts met apotheek) kan u 
een actueel medicijnenoverzicht geven. 

Klopt het niet? Laat het verbeteren. 
Gebruikt u middelen zonder recept? Laat   ze 
vermelden op uw overzicht.

Bent u allergisch? Laat ook dit vermelden  
op uw overzicht.

Neem uw overzicht mee naar uw huisarts, 
specialist of behandelaar. Of als u wordt 
opgenomen.  
Houd het bij u als u onderweg bent of op reis 
gaat. 

Met dit overzicht kunnen hulpverleners sneller 
goede besluiten nemen. 

Loop er niet mee rond maar bespreek het met

uw huisarts of apotheek. 

Vraag eventueel om een medicatiegesprek. Dit

is een gesprek speciaal over uw

medicijngebruik. 

Vraag uw verzekeraar of zo'n gesprek vergoed

wordt.

Elke behandelaar die uw gegevens bij een 
andere behandelaar wil inzien heeft uw 
toestemming nodig. Ook als het gaat om uw 
medicijnen. 

Laat uw huisarts of apotheek weten wie wel of 
niet (delen van) uw medische gegevens mag 
inzien. Via www.zorgplazazeeland.nl kunt u dit 
ook regelen.
U kunt dit altijd weer veranderen.

Kijk regelmatig of uw overzicht nog klopt. 
Onzeker? Vraag een familielid of vriend(in) u te 
helpen of met u mee te gaan.

GGZ-crisiskaart? Bewaar hem samen met uw 
medicijnenoverzicht.

Ervaringen delen? 
medicijnen@klaverbladzeeland.nl.

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Allévo, Apothekers Midden en Noord Zeeland, Cederhof, Cedrah, Eilandzorg Schouwen-
Duiveland, Emergis, Gors, Huisartsenkring Zeeland, Huisartsenpost Zeeland, Iriz Thuiszorg, Ketenzorg Midden en Noord Zeeland, 
Klaverblad Zeeland, Lelie Zorggroep/Curadomi, Revant, RST Zorgverleners, Scheldezoom Farmacie, Schutse Zorg Tholen, 
Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland, SVRZ, Van Loo & Veerhoek, WVO Zorg, Zorggroep Ter Weel, Zorgstroom.

Mede mogelijk gemaakt door CZ en VGZ.

Deze kaart is gemaakt op www.mijnzorgveilig.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF.
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